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जॉजजच ेशबदाांिर खपू प्रेम होते. पण तो एक 
गुलाम होता. त्याचा बराचसा िेळ मालकाकड े
राबण्यात जात असे. तो ना शाळेत जाऊ शकत 
होता, ना िाचायला शशकू शकत होता.   

पण जॉजजने िाचायला शशकायचेच, असा ठाम 
ननश्चय केला. गोऱ्या मुलाांच ेधड ेऐकून तो अक्षरे 
शशकला. त्याने स्ित:च स्ित:ला िाचायला 
शशकिले. शमळेल ते शलखाण तो िाच ूलागला.   

जॉजजला सगळ्यात जास्त आिडायची कविता. 
तो आपल्या मालकाच्या जनािराांची देखभाल 
करता करता कविता रचायचा. नजजकच्या 
कॉलेजच्या आिारात फळे, भाज्या विकायला 
जाताना तो आपल्या कविता गुणगुणत राहायचा. 
काही काळाने, कॉलेजच्या विद्यार्थयाांमध्ये या 
गुलाम किीची बातमी पसरली. मग जॉजजला 
कविता ऐकणारे चगऱ्हाईक शमळू लागले.  

पण जॉजज होता तर एक गुलामच! तो कधी 
स्ितांत्र होणार होता का?  

हे पुस्तक जॉजज मोझसे हॉर्जनच ेउत्कृष्ट चररत्र 
आहे. तो अमेररकेच्या दक्षक्षण भागाचा पहहला 
आफ्रिकी-अमेररकी किी होता, ज्याच्या कविता 
प्रकाशशत झाल्या. प्रशसद्ध लेखक, चचत्रकार डॉन 
रे्र् याांनी प्रनतभािांत आणण दृढ अशा या किीची 
ही स्फूतीदायक कहाणी सादर केली आहे.  



शबदाांिर पे्रम करणारी माझी वप्रय आई शरेॉन 
रे्र् आणण माझी नातिांड ेचाल्सज, कॉडले, 

अननया आणण झुई याांना अपजण 
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जॉजजच ेशबदाांिर खपू प्रेम होते. त्याला िाचायला शशकायच ेहोते. पण तो एक 
गुलाम होता. तो आपल्या कुरु्ांबासोबत नॉर्ज कॅरोशलना राज्यातील चॅर्हॅम प्राांतात 
राहात अस.े नतरे् त्याच्याकडून अतोनात कष्ट करिून घेतले जात असे. त्यामुळे इतर 
काही करण्याची शक्तिच त्याच्यात उरत नसे. कुणी गुलाम िाचायला शशकत आहे, हे 
त्याच्या मालकाांना अजजबात खपत नसे.  

तरीही सभोिती ऐकायला शमळत असलेल्या भाषेच्या सौंदयाजने जॉजज भारािून 
जात अस.े त्यात कधी बायबलच ेस्फूतीदायक शबद असत, पाद्र्याच्या प्रिचनातील  
आशादायी शबद असत फ्रकां िा गीतातील उत्साह िाढिणारे शबद असत.  



जॉजजने िाचायला शशकायच ेअगदी पक्के ठरिले. गोरी मुले आपली पुस्तके 
िाचत तेव्हा जॉजज त्याांच्या आजुबाजुला घुर्मळत असे. ती मुले िणजमालेतील अक्षरे 
घोकत तेव्हा जॉजज लक्षपूिजक ऐकत असे.  

लिकरच जॉजजला सांपूणज िणजमाला मुखोद्गत झाली.  

जॉजजच्या आईला त्याची मदत करािीशी िारे्. पण नतला ते शक्य होत नस.े मग 
नतने जॉजजला आपल्याकडची एक अत्यांत मौल्यिान गोष्ट हदली. ते होते एक पुस्तक, 
िेस्लीची भजने.   

जॉजजच ेहाती आलेले हे पहहलेच पुस्तक होते! तो त्याची पाने उलरू्न-पालरू्न 
अक्षराांचा िेध घ्यायचा प्रयत्न करू लागला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तो 
एकही शबद िाच ूशकला नाही.  



एकदा जॉजजला शबदलेखनाच ेएक जुने पुस्तक सापडले. ते फार्लेले 
होते, त्याची काही पाने गहाळ झाली होती. पण या पुस्तकापासूनच त्याने 
अक्षरे शशकायला सुरुिात केली.  

जॉजजने हे पुस्तक चाळले. याांतील काही अक्षरे तो ओळख ूलागला.   

हदिसभर राबल्यािर जॉजजला रात्री विश्ाांतीची गरज असे. पण तो 
शकेोर्ीच्या उजेडात अभ्यास करत बसे, डोळे धरुाने चरुचरुू लागले तरीही!  

लिकरच, त्याला काही शबद समजू लागले. मग सांपूणज िाक्याच ेिाचन 
शशकायला त्याला फारसा िेळ लागला नाही. हळूहळू जॉजजने स्ित:ला 
िाचायला शशकिलेच.  



आता जॉजजला शबद आणखी आिडू लागले. तो शबद नुसतेच िाच ूशकत 
नव्हता, तर ते समजूनही घेऊ शकत होता. तो निा करार (बायबल) मधील काव्य 
िाच ूलागला. पुस्तके, ितृ्तपत्र,े जाहहराती असे शमळेल ते साहहत्य तो िाच ूलागला.   

पण त्याला सिाजत जास्त आिडायची, कविता.  

सकाळी ताांबडां फुर्ल्यापासून रात्री उशीरापयांत जॉजज आपल्या मालकाच्या शतेात 
जनािराांची देखभाल करत असे. काम करताना तो मनातल्या मनात कविता रच ू
लागला, त्याांना चालीही देऊ लागला. शलहायला शशकला नव्हता, म्हणून तो कविता पाठ 
करू लागला. तो शबद आणण चाल आपल्या मेंदचु्या कप्पप्पयात साठिून ठेिू लागला.  

त्याच्या कविता भािनाांनी ओतप्रोत भरलेल्या असत, रवििारच्या चचजच्या 
प्रार्जनेसारखी. जॉजज मोठा होऊ लागला तसे त्याच्या कविता त्याला ताकद देत राहहल्या.   



जॉजज सतरा िषाांचा झाला तेव्हा त्याच्या मालकाांनी आपल्या मालमते्तची 
िार्णी केली. आपली जमीन, जनािरे, घोडागाड्या, अिजारे त्याने आपल्या 
कुर्ांबबयाांमध्ये िार्ले. गुलाम हे सुद्धा मालमत्ता समजले जात. त्यामुळे 
त्याांचीही िार्णी झाली. यामुळे जॉजजची आपल्या कुरु्ांबबयाांशी तार्ातूर् झाली.  

मालकाने जॉजजला आपल्या मुलाला हदले. आता आपल्याला आपली 
आई, भािांड ेकधीच भेर्णार नाहीत, याच ेजॉजजला भय िारू् लागले.  



जॉजज आपल्या नव्या मालकाच्या शतेात राबू लागला. काम बरेच कष्टाच ेहोते, 
पण दर रवििारी त्याला काही क्षण आरामाच ेशमळत. त्या हदिशी जॉजज आठ मैल 
पायी चालून चॅपल हील नािाच्या एका गािी जात असे. तेर्ील नॉर्ज कॅरोशलना 
विद्यापीठाच्या पररसरात तो विद्यार्थयाांना मालकाच्या शतेातील फळे आणण भाज्या 
विकत असे.  

इतक्या दरू पायी चालत जाण्यात त्याला काही हरकत नव्हती. मालकाच्या 
शतेातून काही काळ सुर्का झाल्यागत त्याला िार्त असे.  

सुरुिातीला कॉलेजच ेविद्यार्ी त्याला छेडत, त्याची चषे्टा करत. त्याांच्या 
अपमानाकड ेदलुजक्ष करण्यासाठी जॉजज आपल्या कविता म्हणत असे. त्याच्या 
हातगाडीिरील गोड फळाांसारखे मधरु शबद जॉजजच्या ओठाांतून पाझरू लागत.  

जॉजजच्या सुरेल कविता ऐकून सगळ्याांच ेडोळे आश्चयाजने मोठे होत आणण 
त्याांच्या तोंडाचा आ िासत असे. या कविता जॉजजनेच रचल्या आहेत, हे 
विद्यार्थयाांना कळले तेव्हा तर ते र्क्कच झाले.  



या गुलाम किीची बातमी िेगाने िाहाणाऱ्या नदीसारखी विद्यापीठाच्या पररसरात 
पसरली. त्याच्या कविता ऐकण्यासाठी विद्यार्थयाांच्या झुांडीच्या झुांडी नतरे् येऊ 
लागल्या.   

त्याांतील काही विद्यार्थयाांनी जॉजजला मदत करायच ेठरिले. त्याांनी त्याला आपली 
इांग्रजी व्याकरण, शबदकोश, इनतहास, भाषणकला, साहहत्य, काव्य इत्यादी विषयाांची 
पुस्तके हदली.   

स्पांज पाणी शोषतो तसे जॉजजने हे निे विषय शशकून घेतले.   

एकदा एका विद्यार्थयाजने आपल्या प्रेयसीसाठी एक कविता शलहहण्याची विनांती 
जॉजजला केली. जॉजजने र्ोड्याच िेळात तशी कविता रचली. त्याने त्या विद्यार्थयाजला 
कविता ऐकिली आणण सुिाच्य अक्षरात कागदािर शलहूनही काढली.  

विद्यार्थयाजची प्रेयसी ती कविता िाचनू भारािून गेली.   

यानांतर इतर विद्यार्ीही जॉजजकड ेकविता शलहून मागू लागले. या कविताांचा 
मोबदला म्हणून ते जॉजजला पैसे द्यायला तयार होते.  



पण जॉजज स्ितांत्र नव्हता. तो त्याच्या मालकाची मालमत्ता होता. तो अजूनही 
आठिडाभर शतेात राबत असे आणण रवििारी चॅपल हीलला जात असे.  

जॉजज आठिड्याभरात डझनभर कविता रच ूलागला आणण प्रत्येक कविता पांचिीस 
सेंर् फ्रकां मतीला विकू लागला. काही विद्यार्ी पैशाांऐिजी त्याला छान कपड ेआणण बूर् देत. 
आता जॉजजच्या अांगािर विद्यार्थयाांसारखे सुांदर सुांदर कपड ेहदसू लागले.   

पैसे, सुांदर कपड ेआणण आपला निा दजाज याांमुळे जॉजजला मुि मुि िारू् लागले. 
अशी भािना त्याच्या मनात यापूिी कधी ननमाजण झाली नव्हती.  

या गुलाम किीची कहाणी एका प्राध्यापक पत्नीने ऐकली. नतच ेनाि कॅरोलाइन 
ली हेन्त्झ. ती स्ित: एक व्यािसानयक लेणखका आणण प्रशसद्ध किनयत्री होती. ती 
जॉजजच्या कविताांनी भारािून गेली. जॉजजच्या काही कविताांनी नतच्या चहेऱ्यािर 
जस्मत फुलिले, तर इतर काही कविताांनी नतला चक्क रडिले.  

 जॉजजला भेरू्न नतने त्याला त्याच्या कविता स्ित: कागदािर शलहायल्या 
शशकिले. इतकी िषे मुखोद्गत असलेल्या कविता आता जॉजज शलहायलाही लागला.   



कॅरालाइनने मॅसेच्युसेट्स राज्यातील आपल्या लँकेस्र्र शहराच्या 
ितृ्तपत्रात जॉजजच्या काही कविता छापून आणण्याची व्यिस्र्ा केली. 
मग जॉजज एक प्रशसद्ध किी बनला.  

त्याने आपल्या कविताांमध्ये गुलामचगरीला विरोध व्यि केला 
होता. इतर कुणा अमेररकी गुलामाने तोिर असा विरोधी स्िर 
काढला नव्हता.  

 

लिकरच जॉजजच्या रचना इतरही ितृ्तपत्राांत प्रकाशशत झाल्या. 
यात फ्रिडम जनजल नािाचे ितृ्तपत्रही होते. हे देशाचे पहहले असे 
ितृ्तपत्र होते ज्याचा मालक एक आफ्रिकी-अमेररकी व्यिी होता.   

जॉजजला स्ित:चा अशभमान िार्ला. त्याचा आनांद गगनात 
मािेना.  



आपले लेखन आणण इतर काही कामे याांतून जॉजजला काही शमळकत होऊ 
लागली. त्याने मालकाला काही मोबदला देऊन स्ित:साठी िेळ मागून घेतला. मग 
तो चॅपल हीलमध्ये राहू लागला आणण कविता रचण्यात मग्न झाला. आपल्या 
मालकाशी त्याने जो करार केला तो अचधकृत नव्हता, पण त्याच्या मालकाने त्याची 
पिाज केली नाही.  

आता जॉजज पूणजिेळ लेखक बनला. पण अजूनही तो स्ितांत्र नव्हता.  



काही काळानांतर, जॉजजच ेपहहले पुस्तक द होप ऑफ शलबर्ी (मुिीची आशा) 
प्रकाशशत झाली. जॉजजला आपल्या कमाईतून स्िातांत्र्य खरेदी करायच ेहोते.   

फ्रिडम जनजलच्या सांपादकाांना त्याच्या योजनेची कुणकुण लागली तेव्हा त्याांनी 
जॉजजच्या मदतीसाठी ननधी जमिण्याचा प्रयत्न केला. अनेक प्रशसद्ध व्यिी या मोहहमेत 
सहभागी झाल्या. यात पत्रकार होते, कॉलेजच ेअध्यक्ष होते, गव्हनजर होते. सगळ्याांनी 
बराच पैसा देण्याची हमी हदली, पण जॉजजचा मालक आपला हा मौल्यिान गुलाम 
विकण्यास तयार झाला नाही.   

जॉजज ननराश झाला.  



या दरम्यान, उत्तर भागातील सुधारणािादी लोक गुलामचगरी प्रर्ा 
समाप्त करण्याच्या कामी गुांतले होते. त्याांनी पुस्तके प्रशसद्ध केली, 
शभत्तीपत्र,े पबत्रका छापले. त्याांनी दक्षक्षण भागातील गुलामाांना 
मालकाविरुद्ध आिाज उठिण्याच ेआिाहन केले. जे गुलाम िाच ूशकत 
होते, त्याांना हा सांदेश इतर गुलामाांपयांत पोहोचिला.  

पररणामी, अनेक गुलामाांनी विरोधाचा सूर उठिला. 
काहीांनी आपल्या मालकाची हत्याही केली. सांपूणज दक्षक्षण 
भागात भयाच ेिातािरण पसरले.   

नॉर्ज कॅरोशलना भागात निे कडक कायदे लागू 
करण्यात आले. ज्या लोकाांनी गुलामचगरी प्ररे्च्या विरोधी 
साहहत्य छापले, त्याांना शशक्षा सुनािण्यात आल्या. पण 
सिाजत िाईर् गोष्ट म्हणजे, गुलामाला शलहा-िाचायला 
शशकिणे हा गुन्हा ठरिण्यात आला.  



आता गुलामचगरीविरोधी कविता शलहहणे, जॉजजसाठी धोकादायक बनले.  

पण त्याने शलखाण पूणजपणे बांद केले नाही. त्याच ेदसुरे पुस्तक 
प्रकाशशत झाले, द पॉशलहर्कल िक्सज ऑफ जॉजज एम.् हॉर्जन. यात जीिन, 
प्रेम, मतृ्यू आणण मैत्री या विषयाांशी सांबांचधत कविता होत्या.  

1861 साली, उत्तर भाग आणण दक्षक्षण भाग याांच्यात गहृयुद्ध सुरू 
झाले. युद्धाच ेकारण होते, गुलामचगरी प्रर्ा. बहुताांशी विद्यार्ी दक्षक्षण 
भागाच्या बाजुने लढू लागले.  

चॅपल हील विद्यापीठाच्या पररसरात जॉजजच्या कविताांच ेखरेदीदार एिढे 
कमी झाले की तो आपल्या मालकाला मुि िेळ शमळण्यासाठी पैसे देऊ 
शकला नाही. त्यामुळे त्याला मालकाच्या शतेात मजुरी करण्यास परतािे 
लागले.  



गहृयुद्ध चार िषे चालले. 1863 मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम शलांकन  याांनी 
गुलामाांच्या मुिीच्या जाहीरनाम्यािर स्िाक्षरी केली आणण आपल्या राष्ट्राला एक 
निी हदशा हदली.   

अखेरीस ियाच्या सहासष्टाव्या िषी जॉजज खऱ्या अर्ाजने मुि झाला.   

स्ितांत्र झाल्यािर त्याला मालकाच्या शतेात राबण्याची गरज उरली नाही. 
िसांत ऋतूत आपली लेखणी आणण कागद घेऊन तो प्रिासाला ननघाला.  

कें द्रीय सैन्यासह तो पजश्चमेकड ेचालू लागला, अध्येमध्ये र्ाांबत, आराम करत. 
त्याने या प्रिासािर, आपल्या कुरु्ांबािर, शमत्राांिर आणण आपल्या दीघाजयुष्यातील 
विविध अनुभिाांिर कविता रचल्या. 



जॉजजच ेशबदाांिरील प्रेम त्याला एका महान सफरीिर घेऊन 
गेले. शबदाांनी त्याला कणखर बनिले. शबदाांनी त्याला स्िप्पने 
बघायची मुभा हदली. गुलामचगरीच्या शिेर्च्या हदिसाआधीच 
त्याच ेगुलामीच ेबांध या शबदाांनी सैल केले होते.   

हे पुस्तक शलहहण्यासाठी मी शोधकाम करत होतो, तवे्हा मला पुढील पुस्तकाांची आणण 
सांकेतस्र्ळाांची खूप मदत झाली. - डी.र्ी.  
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लेखकाचे मनोगत 

मी मुलाांच्या पुस्तकाांसाठी चचत्रां काढू लागलो तवे्हा मी ठरिलां होतां की गुलामचगरी 
विषयािर शलहहलेल्या पुस्तकाांचे काम करायचां नाही. या ननणजयाला काही कारणां होती. याांतील 
एक कारण होतां, मला आजच्या तरुणाईचां लक्ष ितजमानातल्या समस्याांिर कें द्रीत करायचां होतां. 
पण खरां कारण साांगायचां तर गुलामचगरी हा विषय माझ्या मनात शरमेची भािना उत्पन्न 
करत असे.    

मी मध्यपजश्चमी क्षेत्रात एका छोट्याशा शहरात 1970 आणण 80 च्या दशकात िाढलो. मी 
गोऱ्या चहेऱ्याांच्या विशाल समदु्रात तपफ्रकरी िणाजचा एकमेि चहेरा होतो. मला िार्ायचां की 
काळ्या िणाजच्या लोकाांचा इनतहास म्हणजे गुलामचगरीची कहाणी. एके काळी काळे लोक गोऱ्या 
लोकाांची मालमत्ता असत. त्याांना घोडा िा हातगाडीएिढीच फ्रकां मत असे. अनेकदा गोरी मुलां 
त्याांची चषे्टा करत. कधी कधीतर काळी मुलांसुद्धा चषे्टा करत.  

पण जसजशी माझी कारकीदज घडत गेली, तसतसे गुलामचगरी विषयािरील लेखन 
माझ्याकड ेयेऊ लागलां. सुरुिातीला मी सांकोच करायचो. पण त्या कहाण्या िाचल्यािर मला 
आमच्या लोकाांचा इनतहास कळला आणण माझां मन बदललां. मी ठरिलां की यात लज्जास्पद 
काहीच नाही, उलर् ही अशभमानाची बाब आहे.  

मी या कहाण्याांमध्ये गुांतत चाललो. मला त्यात आफ्रिकी-अमेररकी लोकाांची विजजचगषु 
ितृ्ती हदसली. मला हे कळत होतां की प्रकाशन उद्योग गुलामचगरी विषयािरील पुस्तकाांसोबतच 
इतरही विषयाांिरील पुस्तकां  छापू शकतात. ज्या लोकाांनी ही अमानुष प्रर्ा अनुभिली होती, 
त्याांच्या कहाण्या खरोखरच ऐकण्याजोग्या होत्या.  

माझ्या एका लेखक शमत्राने सचुिलां की मी जॉजज मोझसे हॉर्जनची कहाणी शलहािी. माझां 
कुतूहल चाळिलां. यासांबांधी शोध घेत असताना, मला जॉजजची आत्मकर्ा द लाइफ ऑफ द 
ऑर्र ररर्नज बाय हहमसेल्फ यामध्ये बरीच माहहती शमळाली. हे एक सांक्षक्षप्त आणण पे्ररणादायी 
आत्मितृ्त आहे, ज्यामध्ये जॉजजच्या आयुष्यातल्या प्रमुख घर्ना अांतभूजत आहेत. पण याने 
माझ्या मनात असांख्य प्रश्न ननमाजण झाले. त ेमला सतत र्ोचत राहहले.  

जॉजज मोझसे हॉर्जनने स्ित:ला िाचायला शशकिलां, कॉलेजच्या विद्यार्थयाांना आपल्या 
कविता विकल्या, अनेक पुस्तकां  प्रकाशशत केली आणण हे सगळां अशा काळात जेव्हा आफ्रिकी-
अमेररकी लोकाांचा आत्मविश्वास खच्ची केला जात असे. त्याांनी शशकणां हा गुन्हा ठरिला जात 
असे. मग जॉजजने हे सगळां कसां काय आत्मसात केलां?  

हॉर्जनच्या ध्येयप्राप्तीबाबत समजून घेण्यासाठी मला नॉर्ज कॅरोशलनाच्या गुलामचगरी प्ररे्चा 
खास अभ्यास करािा लागला. दक्षक्षणेकडील इतर भागाांपेक्षा येर्ील गुलामाांची जस्र्ती िेगळी 
होती. नॉर्ज कॅरोशलनात स्ितांत्र झालेल्या गुलामाांची सांख्या सिाजत जास्त होती. येर्ील फ्रकत्येक 
लोक गुलामचगरी विरोधी सांघर्ना आणण गुलामाांच्या स्िातांत्र्याला समर्जन देत असत. येर्ील 
शेतां लहान आकाराची होती. असे लहान शेतमालक आपल्या गुलामाांसोबत स्ित:ही आपल्या 
शेतात राबत असत. हे विचचत्र िार्तां, पण अनेक गुलामाांनाही त ेआपल्या कुरु्ांबाच ेसदस्य 
मानत. हॉर्जनला कदाचचत अशा मोकळ्या िातािरणाचा लाभ शमळाला असािा.  

ही गोष्ट िगळता, नॉर्ज कॅरोशलनातील गुलाांमाांचांही आयुष्य खडतरच होतां. त ेहदिसभर 
विनािेतन अांगमेहनत करत. मालक त्याांना देत असलेलां अन्न फार कमी आणण िाईर् 
दजाजचां असे. अांगािर घालायला त्याांना पुरेसे कपड ेनसत. मालकाच्या इच्छेनुसार, 
कुरु्ांबबयाांची तार्ातूर् होत असे. मालक गुलामाांना कधीही विकत असत. मग गुलाम 
आपल्या कुरु्ांबबयाांना पुन्हा कधीच भेरू् शकत नसत. जॉजजसोबत हेच घडलां. अशा प्रनतकूल 
पररजस्र्तीत जॉजजने केलेली प्रगती ही विलक्षण बाब होती.    

1831 मध्ये, नजजकच्या व्हजजजननया राज्यात गुलामाांचा विद्रोह झाला तवे्हा पांचािन्न 
गोऱ्या लोकाांची हत्या झाली. या घर्नेनांतर नॉर्ज कॅरोशलनाचा चहेरामोहरा बदलला. 
गुलामचगरी विरोधी लेखन िाचू शकणारे आणण इतराांना त ेिाचून दाखिणारे गुलाम 
सरकारला धोकादायक िारू् लागले. नॉर्ज कॅरोशलनात एक निा कायदा लागू करण्यात आला. 
याद्वारे कोणाही काळ्या िा गोऱ्या व्यक्तिने गुलामाांना शलहा-िाचायला शशकिणां हा गुन्हा 
ठरिण्यात आला. हा कायदा तोडणाऱ्या गोऱ्या व्यक्तिां ना दांड भरािा लागत असे आणण 
काळ्या लोकाांना चाबकाच ेएकोणचाळीस फर्के हदले जात.   

हा काळ हॉर्जनसाठी सांकर्ाांचा होता. कारण त्याच्या कविताांमध्ये गुलामचगरी विरोधी 
सूर होता. तरीही त्याने आपलां शलखाण सुरूच ठेिलां आणण आपलां दसुरां पुस्तक, द 
पॉशलहर्कल िक्सज ऑफ जॉजज मोझसे हॉर्जन, प्रकाशशत केलां. पण त्यात त्याने गुलामचगरी, 
स्िातांत्र्य अशा गोष्टी घेतल्या नाहीत.  

गहृयुद्ध समाप्त झाल्यािर, हॉर्जनला हिां असलेलां स्िातांत्र्य शमळालां. 1865 मध्ये, त्याने 
आपल्या कविताांचां नतसरां पुस्तक, नेकेड जीनीअस, प्रकाशशत केलां. आयुष्याच्या अांनतम 
काळात जॉजज फ्रफलाडजेल्फयाला जाऊन राहहला. नतरे् त्याने बायबलमधील कर्ाांिर आधाररत 
सांक्षक्षप्त िणजनां शलहहली. ती विविध माशसकाांना आणण सांड ेस्कूलच्या ननयतकाशलकेला 
विकली. त्याचा मतृ्यू 1883 साली झाला असािा. याबाबत ननजश्चत तारीख उपलबध नाही.  
तो कसा हदसत होता हेदेखील आपल्याला माहीत नाही. इांर्रनेर्िर त्याची अनेक चचत्रां, 
पाहायला शमळतात, पण त्याांची अस्सलता पडताळून पाहाणां आिश्यक आहे.  

हे पुस्तक शलहहताना माझा उद्देश हाच होता की मी गुलामचगरीचा विषय लोकाांच्या 
मनापयांत पोहोचिेन. माझ्या िाचकाांना जॉजज मोझसे हॉर्जनची ओळख व्हािी, हॉर्जनची 
त्याांच्या आयुष्यात काय उपयुिता आहे याची लोकाांना जाणीि व्हािी.  

हॉर्जनच्या काळात आफ्रिकी-अमेररकी लोकाांमध्ये फारशी साक्षरता नव्हती. आज 
त्याांच्या साक्षरतचे ेप्रमाण खूप िाढलां आहे. आकड ेस्पष्टपणे दशजितात की अनेक आफ्रिकी-
अमेररकी विद्यार्ी हायस्कूलचां शशक्षण घेऊनही बऱ्याचदा ननरक्षरच राहातात. म्हणजे त ेनीर् 
शलहू-िाचू शकत नाहीत. आजही आमच्या लोकाांमध्ये साक्षरता ही हॉर्जनच्या काळात होती 
तिेढीच मोठी समस्या आहे.  

आशा आहे की तरूण िाचक जॉजज मोझसे हॉर्जनच्या कहाणीत स्ित:ला, एका 
प्रनतभािांत, स्िप्पने पाहाणाऱ्या, आशादायी व्यक्तिला पाहातील, ज्याला मुि होण्याची इच्छा 
आहे, अगदी हॉर्जनसारखीच.   
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